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Proiect transfrontalier lansat la Universitatea „Al. I. Cuza”

• Comunicat de presă

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin Centrul de Studii Europene, în parteneriat cu
Academia de Studii Economice din Chişnău ş i cu Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din
Cernăuţi, anunţă lansarea proiectului Cross-border educational exhanges in European studies –
favorable framework in the diminishing of the border effects at the eastern frontier of the EU, finanţat
de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova
2007-2013, Prioritatea 3. „Promovarea activitatilor people to people”, Măsura 3.2. Schimburi
culturale, sociale si in domeniul educatiei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea schimburilor educaționale tarnsfrontaliere în studii europene ca premisă de
bază a promovării unui proces de convergență a sistemelor de educație terțiară în țările vecine ș i de diminuare a efectelor de graniță la
frontiera de est a UE.

Durata proiectului este de: 18 luni (15 aprilie 2011-14 octombrie 2012). 

Grupul ţintă este format din studenţii celor trei universităţi, aproximativ 350 de studenți din domeniul științelor socio-umane,40-50 tineri
cercetători (doctoranzi sau post-doctoranzi), 60-70 de profesori.

Bugetul proiectului este de 164.582,64 Euro (675364,86324 Ron) din care grantul oferit de Uniunea Europeană reprezintă 148.082,.64
Euro (607657,11324 Ron). Calculate la cursul InforEuro 1 EUR = 4.1035 Ron (aprilie 2011).
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